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28.6.2017 A8-0233/4 

Alteração  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba (Resolução) 

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que a discriminação 

religiosa continua a ser um fator 

significativo em Cuba, nomeadamente a 

perseguição, a intimidação e a difamação 

de líderes e comunidades religiosas, em 

especial daqueles que têm ligações ou que 

pertencem à oposição; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Alteração  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba (Resolução) 

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Sublinha a importância da inclusão 

do capítulo sobre diálogo político e a 

criação de um diálogo institucionalizado 

em matéria de direitos humanos entre a UE 

e Cuba; insta a UE a aprovar a posição do 

Parlamento sobre a democracia, os direitos 

humanos universais e as liberdades 

fundamentais, como a liberdade de 

expressão, de reunião e de associação 

política, a liberdade de informação em 

todas as suas formas, bem como a política 

da UE em matéria de apoio aos defensores 

dos direitos humanos em todo o mundo ao 

longo deste diálogo; convida ambas as 

partes a estabelecerem garantias tendo em 

vista o trabalho dos defensores dos direitos 

humanos e a participação ativa de todos os 

intervenientes da sociedade civil e da 

oposição política, sem restrições, neste 

diálogo; 

7. Sublinha a importância da inclusão 

do capítulo sobre diálogo político e a 

criação de um diálogo institucionalizado 

em matéria de direitos humanos entre a UE 

e Cuba; insta a UE a aprovar a posição do 

Parlamento sobre a democracia, os direitos 

humanos universais e as liberdades 

fundamentais, como a liberdade de 

expressão, de reunião e de associação 

política, a liberdade de informação em 

todas as suas formas, bem como a política 

da UE em matéria de apoio aos defensores 

dos direitos humanos em todo o mundo ao 

longo deste diálogo; convida ambas as 

partes a estabelecerem garantias tendo em 

vista o trabalho dos defensores dos direitos 

humanos e a participação ativa de todos os 

intervenientes da sociedade civil e da 

oposição política, sem restrições, neste 

diálogo; observa, contudo, que o diálogo 

em matéria de direitos humanos, até à 

data, não pôs termo às detenções por 

razões políticas em Cuba e que, pelo 

contrário, segundo a Comissão Cubana 

de Direitos Humanos e Reconciliação 

Nacional (CCDHRN), a repressão 

aumentou nos últimos anos; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Alteração  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba (Resolução) 

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Defende que as igrejas de Cuba 

devem gozar de liberdade para que, 

enquanto instituições reconhecidas, 

possam desenvolver atividades de carácter 

social e receber apoio por parte de igrejas 

da Europa e de outras partes do mundo 

sem a interferência do Estado; 

Or. en 

 

 


